
 

              Dagordning styrelsemöte 
                     Datum: 2013-08-08

                     Tid: 18.30

                     Plats: Klubbrummet

Deltagare: Lina Eliasson, Julia Söderberg, Lotta Botö, Petra Forsyth, Barbro Lundberg, Lizen Carlsson, 
Björn Knutsen,  Lena Wikström, Jonatan Rask, Per Bond, Liz Lamora

1 Mötets öppnande 1 min Ordförande Per öppnar mötet

2 Val av mötesordförande 1 min Per valdes till mötesordförande

3
Val av mötessekreterare

1 min Jonatan valdes till mötessekreterare

4
Fastställande av 
dagordning

2 min Dagordningen fastställdes med två tillägg  under "Övriga 
frågor". 

5 Val av justerare Lena

6
Fasta punkter

20 min

a
Anläggning

Per/Björn Inget togs upp. 

b
Personal

Josefin/Lena Josefin och Lena har tittat på och godkänt den text som 
skrivits. Lena och Josefin håller ett möte med personalen 
fortast möjligt.

c
Ekonomi

Barbro Rapport från Barbro. Tina och Lina och övriga i caféet har gjort 
en stor insats under sommaren och har dragit in mycket. 
Uppskattningsvis ligger vi idag 30 000- 40 000 (mot budget?) 
minus men mycket är inte bokfört. 

d
Medlem & hyresgäst

Lisen Liz har räknat på antalet medlemmar. Om alla som idag har 
anmält intresse kommer vi ha 103 ridande medlemmar. Det får 
nog anses som orealistiskt att alla dessa börjar rida men vi kan 
nog ändå konstatera en ökning. Mycket glädjande!!

Terese Streisdal är eventuellt intresserad av en uteboxplats. 
Finns eventuellt intresse för en till. Det har varit två 
sommarhyresgäster. 

e
Framtid SFK/Växande 
Verksamhet

Karin Ridledsgrupp för dialog med Grimsrud. 13/8 kl 15.30 kommer 
gå den tilltänkta slingan.  

f
US

Julia US har önskemål om att klubben håller Pay and jump. 
Styrelsen bifaller. TS och US ansvarar för att lägga upp på 



Tävlingsdatabasen. 

7
Frågor

45 min

a Inköp av “sockerbitar” Julia Förslag från US om inköp av ”sockerbitar” till cavaletti. Julia 
kommer själv och presenterar sin idé. Pris för tio 3 000 kr. 
Styrelsen säger ja till inköp. Julia ansvarar för att beställa 
dessa. 

b Förslag på övergång till 
lösdrift.

Liz Liz presenterar sitt förslag och den beräknade besparningen i 
arbetstid (enligt  Maragareta Benholms beräkningar) omkring 
själva stallarbetet är 50 procent. Styrelsen beslutar att Liz i 
samarbete med Bygg- och Anläggningsgruppen tar fram ett 
mer detaljerat förslag på kostnader och praktiskt arbete i 
samband med övergång till lösdrift.

Styrelsen föreslår också att vi bjuder in till en obligatorisk 
informationskväll för alla privatryttare där vi informerar om 
övergången till lösdrift, vad detta kommer innebära och varför 
vi som styrelse gör det.

c Marknadsföringsmaterial Lina Lina har eventuellt ett sponsringsavtal på gång med Datia i 
Väjern på en fullgod skrivare. Lina träffar Michael Stenson 
innan näsat styrelsemöte. Den skrivare som vi eventuellt 
kommer få sponsring på kostar uppskattningsvis  2000kr. 

Frågan om kläder med klubbtryck på diskuterades men inga 
beslut fattades. 

Björn har pratat med radio Sotenäs. En jingel kostar 500 kr att 
spela in. Ett halvt år skulle kosta 2 500 för klubben. Styrelsen 
föreslår att Björn till nästa möte undersöker om andra 
föreningar är intresserade av att samarbeta så att vi på så sätt 
kan hålla kostnaderna nere. 

d Utvärdering av 
sommarperioden

Jonatan Bra att göra detta medan sommaren fortfarande är färsk i 
minnet så att vi förhoppningsvis kan göra det ännu bättre nästa 
år. (Se bifogad fil för bakgrund till förslaget).

e Utvärdering av clinic Bo 
Jenå och klubbens 
tränings/ 
utbildningsambitioner 
generellt.

Mia genom Lina Mia har skrivit en utvärdering/tankar efter Bo Jenådagarna. 
Styrelsen är av uppfattningen att det till slut blev ett positivt 
arrangemang med 40 deltagare på själva dagen dock med få 
anmälningar innan. Intjäningen i kaféet och vid entréavgifter 
var god. De praktiska bitarna innan själva helgen kunde ha 
planerats bättre. För att besvara de frågor Mia ställt styrelsen.

1. Vi vill gärna hålla clinics. Huvudsyftet ska vara att 
arrangera clinics för våra medlemmar.

2. Huvudfokus när klubben tar in tränare utifrån ska ligga 



på klubbens egna ekipage.

3. Tillräckligt intresse. Styrelsen föreslår en enkät går ut 
till medlemmarna vad som skulle intressera våra 
medlemmar.

Lina kontaktar Mia och bjuder in henne till ett styrelsemöte. 

f Kafé Gnägget Tina I dagsläget finns en viss frustration i kafégruppen omkring hur 
stora inköp man kan göra. Styrelsen föreslår att Kafé Gnägget 
får en klumpsumma på 5 000 för inköp och att de får hushålla 
med den summan fram till årskiftet. Varje månad ska Kafé 
Gnägget redovisa inköp, intäkter och eventuell vinst. Lotta B. 
kontaktar Kafégruppen omgående och delger dem styrelsens 
beslut. 

Styrelsen delegerar till Tina och Liz att organisera hur 
medlemmarna kan bemanna kaféet alternativt göra rätt för sig 
då de uteblir från att hjälpa till.  

g Inköp av hö Lisen Bordlägges till nästa möte.

h Rullstolslift Liz Klubben har fått erbjudande om sponsring på en rullstolslift. 
Styrelsen är positiva till detta och Liz går vidare.

8 Övriga frågor 15 min

Klagomål ridläger/lektioner Styrelsen uppfattar det som positivt att vi får feedback på det 
pedagogiska innehållet och att föräldrarna är engagerade.

Önskemål från en del föräldrar till ponnyryttare om att man inte 
ska ha grupper där med för stora skillnader i kunskapsnivå.   

Lapp ska sitta uppe med hästfördelning när ryttarna kommer.

Ridläraren ska inte vara sen.

Önskemål om att det ska vara möblerat i ridhuset innan 
lektionerna börjar. Vi diskuterar i styrelsen att det är svårt att 
praktiskt genomföra det på alla lektioner men konstaterar att 
stallvärdar skulle avhjälpa situationen mycket. Föräldrar bör i 
viss mån vara inställda på att ibland hjälpa till.  

Önskemål från Liz om att de föräldrar som har synpunkter 
gärna får kontakta henne direkt. 

Hästarnas hälsa
Tip-top, behöver opereras igen och med konvalescens och 
igångsättning kommer det gå ett år innan ha kan gå i 
ridskoleverksamheten igen. Styrelsen följer utvecklingen och 
Liz håller oss underrättade.

9
Nästa möte

2 min Tisdag den 10 september. Kl. 18.30. 

10
Mötet avsl.

1 min



Arbetsuppgifter att utföra innan nästa styrelsemöte:

 Björn undersöker möjligheten att dela kostnaderna för en radiojingel med andra 
idrottsförening på Sotenäs.

 Lina har möte med Datia i Väjern

 Lina återkopplar styrelsens synpunkter på Mias förslag till henne. 

 Att ekonomigruppen tar fram ett underlag för och presenterar en ekonomisk 
genomgång vid näst möte.

Sekreterare Justerare

------------------------------ ------------------------------
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